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JAGA – grzejniki, które zachwycaj

architektów, rozwi zania technolo-

giczne, które rewolucjonizuj  rynek 

grzewczy. Do tego kompleksowa 

oferta, m.in. grzejniki dekoracyjne, 

o ma ej pojemno ci wodnej, kana-

owe, do zabudowy, wentylokon-

wektory, nagrzewnice. 

HEATWAVE, najnowszy grzejnik Jaga, ma 

kszta t finezyjnego, ro linnego ornamentu. 

Grzejnik wykonany ze specjalnego rodzaju 

betonu przygotowano jako system modu-

ów, które w razie potrzeby mo na ze sob

po czy .

Grzejniki Low H2O, do których nale y m.in. 

STRADA, to znakomita alternatywa dla 

grzejników panelowych. Sercem grzejnika 

jest nowoczesny wymiennik ciep a o ma ej

pojemno ci wodnej (Low H2O), który zu y-

wa mniej energii, wytwarza wi cej ciep a i 

pozwala grzejnikom Jaga na prac  w syste-

mach niskotemperaturowych. 

KNOCKONWOOD to grzejnik dla osób, 

które ceni  sobie niebanaln  stylistyk

i nowatorskie rozwi zania. Obudowa grzej-

nika w wersji ciennej oraz wolno stoj cej

wykonana zosta a z naturalnego drewna. 

Pi kna powierzchowno  skrywa inteli-

gentne wn trze – nowoczesny wymiennik 

ciep a Low H2O oraz system Dynamic 

Boos Effect (DBE), który dwukrotnie zwi k-

sza wydajno  ciepln  grzejnika. 

Jednostka DBE to zespó  wysokiej jako ci

wentylatorów sterowanych mikroproceso-

rem, których uruchomienie powoduje 

szybszy przep yw powietrza przez wymien-

nik ciep a.

IGUANA – grzejnik z rysunkiem wiec ce-

go s o ca jako planem konstrukcyjnym –

to produkt wielkich mo liwo ci. Dzi ki cha-

rakterystycznym, trójk tnym profilom po -

czonym systemem niewidocznych kolekto-

rów, Iguana mo e przybiera  dowolne 

kszta ty: smuk ego lekkiego grzejnika cien-

nego, zabudowy filaru lub naro nika, wolno 

stoj cej kolumny i in. Eleganckie relingi, 

wieszaki oraz drewniane pó ki dostosuj

grzejnik do potrzeb kuchni, azienki, holu 

czy salonu. 

Grzejniki pod ogowe CANAL to wygodny 

i estetyczny sposób na dostarczenie nie-

zb dnej ilo ci ciep a przy du ych przeszkle-

niach – miejscach nara onych na niedo-

grzanie i najwi ksze straty ciep a. Grzejniki 

pod ogowe umieszczane s  w specjalnym 

kanale poni ej poziomu posadzki, na ze-

wn trz widoczna jest tylko elegancka kratka 

wykonana z drewna lub aluminium. 

Element grzejny Low H2O b yskawicznie

reaguje na zmiany temperatury otoczenia 

i dostarcza odpowiedni  ilo  ciep a. Model 

CLIMA CANAL to grzejnik kana owy, który 

czy system grzejny i klimatyzacyjny.
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